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Beskrivelse
over

tvende nye Aborrer fra Indien,
Af

D. Marcus Elieser Block.

i. Perca Lanceolata. P. cauda lanceolata..

Aborre med spydformig Halefinne.
^^enne Fisk, font bidtil er bleven ubekiendt, har jeg, tilligemed andre Siel- 

dcnheder, erholdet fra Surinam. Ester det Linncisse System henhorer den rit 
de Brystfinnedes Klasse, og formedelst sit tandede Giele Dcekkc og korte spidse 
Toender, Aborre - Slaget. Denne er den eneste as dette store og talrige Slag, 
som har Hale-Finnen spydformig dannet. Tillige adskiller den sig fra de øvrigt 
Aborre-Arter ved dens tvende Skiceg-Traade. Men da hiinr Kiendemcerke 
falder mere i Ørnene, saa har jcq valgt det til Adskillings-Tegn, og taget Be- 
ncrvnelsen deraf. Kroppen er udstrakt oq ganske belagt med Skal. Hovedet 
er stump tilspidset mod Nasen. Mundgabet er af middelmaadig Størrelse. 
Ovcrkieven er sammensat af tv tynde Been, som begge ere lige lange. , Ørnene 
ere smaa, og have en sort Stierne i en solvfarvet Ring. Foran Øtet sindes 
en afiang Fordybning. Giele-Dcrkket bestaaer af tvenhe smaa Blade, as hvilke 
det forreste er tander, og det bageste endes med en Spids.

Giele-
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Giele-Aabningen er ftor, og Giele-Huden er understottet af sex Straa- 

ler. Sidelinien, fom begynder nær ved Nakken, lober ikke langt fra Ryggen 
ogjcvnsideö med samme, indtil lige mod Hale-Finnen, hvor den boier sig ned 
ad og taber sig i Midten af Hale-Finnen. FiffenS Grundfarve er gran, og 
Skællene ere indfattede i brunt. Bryst Finnerne ere sorragtige, de ovrige ere 
brune, og alle, undtagen de paa Ryggen, have mangegrenede Scraaler. Bryst- 
Finnen har i8, Bu«-Finnen 6, Gat-Finnen 9, og Hale-Finnen r6 Skraa- 
ler. Den forste Ryg-Finne har 2 tornformige og 8 blöde Straaler; den 
anden 37.

Denne Fiff er ligesom andre Aborrer en Rovfiff, og har, ligesom de 
fleste af dette Slags, et hvidt, fast og velsmagende Kiod. Man sanger den 
ved Garn og ved Krog.

2. Perca fafciata. P. aculeis decem dorfalibus, tribusqve ad oper
culum.

Den stribede Aborre, med 10 Torne paa Ryggen og 3 paa 
Giele - Dakket.

Denne Fiff, som seg, iblant andre sieldne Stykker, har erholdet af sat. 
Dr. König fra Suratte, horer efter den Linneiffe Inddeling til den Klasse 
med Bryst-Finner, og formedelst det tandede Giele-Dække og de fiLformige 
korte Teender, til Aborre-Slaget. Den adffiller sig fra de ovrige Aborre- 
Arter ved de 10 Torne i Ryg-Finnen og de 3 paa Giele Dækket. Kroppen er 
langstrakt, og befat med smaa tandede haarve Skæl. Hovedet er aflangt, og ender 
sig tilspidset; Mundgabet er stort, og Kiæverne brede; Underkiæven er længst; 
begge Kiæver ere besatte med adskillige Rader smaa fra hinanden staaende og i 
c ti Spidse udledende Tænder. Overlæben, fom Fiffen kan bevæge frem og til
bage, bestaaer af to Been; over denne findes to runde Huller. Ainene, som 
ere nar ved Issen, have en sort Stierne indfattet i en solvfarved Ring, og ere 
forsynede med en Bunke-Hinde.

Giele-Dækket bestaaer af to sinaa Plader, af hvilke den forreste er haard 
og tandet, den bageste er blod, og ender sig med en Spids, uær ved hvilken dr 
3 foran bemærkede Torne sees. * Giele - Aabningen er stor, og Girle-Huden, 

som
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som ligger under forbencrvnte Dcrkkel, er understettet af 6 krumme benige Straa- 
ler. Kroppen er paa begge Sider sammentrykt. Ryggen er Bruun, Bugen 
og Siderne hvide. Paa disse sidste seer man 9 efter Breden lebende brune 
Baaud, som forsvinde ved Bugen. Sidelinien, som begynder ved Nakken, 
lober ikke langt fra Ryggen ester Lcengden af Kroppen, og taber sig i Hale- 
Finnen. Bughulen er kort, og Gatborct ved Midten af Kroppen. Denne 
Aborre har kun 7 Finner, af hvilke de 2 Bryst-Finner ere giennemstgrige og 
forsynede med qasselformige Straaler. Ved Bugen ere ligeledes 2 Finner, som 
kun have 6 Straaler, af hvilke den forste er enkelt og ^haard, de ovrige blede 
og mangegrenede. Den femte Finne er bag ved Gatboret, og den siette paa 
Ryggen; i denne taller man 10 enkelte og 14 blode mangegrenede Straaler; i 
hiin kun 3 af forste Slags og 2 of sidste Slags Straaler. Den sidste Finne, 
som ender Kroppen, knstaaer af nogle faa enkelte, og 16 mod Enden mange- 
deelte Straaler. De tre sidste bencevnte Finner ere ved Grunden bedcrkkede med 
Skeel. Denne Fisk horer hiemme i Indien; og er formedelst sin stnrk bevceb- 
mde Mund af Rovr Slcegten. Formodentlig har den, som alle Aborrer, et 
fast og velsmagende Kiod. Man fanger den med Garn og med Krog, naar 
denne er forsynet med en liden Fisk etter Blod-Iqel. Leveren er mork, cg be- 
staaer af 2 Lapper. Galdeblæren er liden, og Galden guulagtig. Milten er 
liden, Maven er tyndhudet, og dannet som en Seek.. Tarm Canale» har Z 
Boininger, og er ved sin Begyndelse forsynet med adstillige Vcdh«ngfler.
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